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PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH 
 

Informacja o zdarzeniu [raport] 

Numer ewidencyjny zdarzenia: 542/16 
Rodzaj zdarzenia: INCYDENT 

Data zdarzenia: 1 kwietnia 2016 r. 

Miejsce zdarzenia: Strefa kontrolowana lotniska Bydgoszcz – Szwederowo (CTR EPBY) 

Rodzaj, typ statku powietrznego: Śmigłowiec Boeing H47 

Dowódca SP: Brak danych 

Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: 
Śmiertelne Poważne Lekkie Bez obrażeń 

    

Nadzorujący badanie: Bogdan Fydrych 

Podmiot badający: Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Skład zespołu badawczego: nie wyznaczano 

Zalecenia: NIE 

Adresat zaleceń: NIE DOTYCZY 

Data zakończenia badania:  25 kwietnia 2016 r. 

Przebieg i okoliczności zdarzenia: 

Kontroler organu kontroli lotniska (krl TWR EPBY) o godz. 09:30 UTC zauważył na 

wskaźniku radarowym SDD P_21 ok. 6 NM na południowy zachód od lotniska statek 

powietrzny (a/c) opisany READY42 na wysokości 1400 ft AMSL W tej samej chwili 

otrzymała informację telefoniczną od informatora FIS Gdańsk, że a/c miał ominąć przestrzeń 

kontrolowaną CTR EPBY od północy, i że żadna służba ruchu lotniczego nie posiada obecnie 

łączności z załogą. Załoga H47 kontynuowała lot z kursem północno - zachodnim do 

opuszczenia przestrzeni kontrolowanej przelatując przez oś drogi startowej 26/08  

w odległości ok.10NM od jej progu. W czasie zdarzenia w TMA i CTR EPBY nie było 

żadnych innych operacji powietrznych. Według relacji informatora FIS Gdańsk załoga H47 

wykonywała lot zgodnie z przepisami VFR na wysokości 1600 ft AMSL z lotniska Szymany 

(EPSY) na lotnisko Mirosławiec (EPMI), na który był złożony plan lotu. Załoga H47 

nawiązał łączność z FIS Gdańsk o godz. 09:04 UTC bez identyfikacji radarowej ponieważ 

echo a/c nie było widoczne na wskaźniku radarowym. Załoga H47 otrzymała informację  

o wartości ciśnienia regionalnego QNH i potwierdziła, że wykonuje lot z ominięciem 
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przestrzeni powietrznej CTR EPBY. O godz. 09:28 UTC w okolicy punktu EPBYS 

informator FIS Gdańsk zauważył wskazania transpondera radaru wtórnego 7407 i znak 

wywoławczy READY42.  

PKBWL powiadomiła o zaistniałym incydencie Komisję Badania Wypadków Lotniczych 

Lotnictwa Państwowego, która zgodnie ze standardowymi procedurami NATO 

poinformowała użytkownika śmigłowca o naruszeniu przez załogę H47 przestrzeni 

powietrznej CTR EPBY. 

Przyczyna zdarzenia lotniczego:   

Nieuprawniony wlot w kontrolowaną przestrzeń powietrzną CTR EPBY. 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: 

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. 

 

Koniec 

 Imię i nazwisko Podpis 

Nadzorujący badanie: Bogdan Fydrych podpis na oryginale 

 


